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 היקרים,בגולן רגבים  תלמידי הורי

 

 .חגים ומועדים, תקופה של גילוי כוחות השגרה בלי חשוון,מרתקופת  אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת,

את ההתחדשות והריגוש,  למצוא שלעיתים קשה לנו כאנשים וכתלמידים אף על פי, גדול בימים אלויש עומק 

השב  –, אולי זהו העומק בבקשה המיוחדת "משיב הרוח ומוריד הגשם" שם נמצא האור האמיתי של החייםאולי 

 .לנו את הרוח הגדולה שתמלוך על הגשמיות והארציות

 

 אנחנו זוכים לה.ש ההטוב הרמהאווי, קצת מהעשייה וקצת בגולן בנעשה ברגביםחשוב לי לחבר ולעדכן אתכם 

בנושא השמיטה,  עם רבנים תוהתייעצוהשונים תוך בירור  ענפי החקלאותבעובדים בשבועות האחרונים אנחנו 

 המטעים ,שדותהנערים שמתפרסים על  130של  שחבורהאני מרגיש  .ההגבלות והדיוקים השוניםתוך שמירה על 

אולי מול הגישה הפשוטה של שמיטה ועזיבת  ,ממש את ערכי השמיטה למעשה מנכיחיםו הגולןות וחקלא

עשייה וקידום החקלאות תוך חשיבה  יחכלהנטית היום, אנחנו זוכים קפרבצורה הקרקע שלא כל כך אפשרית 

 הזדמנות קדושה ממש! אתז י השמיטה וההלכה.רוהקפדה על גד

 

 אז במה אנחנו עובדים?

רימונים ונשירים שונים, גוזמים, קושרים ומעצבים עצים, קוטמים,  ,במטעים צעירים, קוטפים תפוחים ביםושיע

 קוטפים סלרי ועוד ועוד. ,בלול אפרוחיםמפזרים 

 
 

ממשיך בצהריים אחרי העבודה ללימוד  ,בקבוצות לימוד שונות 05:00שלנו תוסס ונובע כבר בשעה  בית המדרש

לשם הלימוד ומשם לבית המדרש בקבוצות השונות, ממשיך גם בשעות התיכון בלימוד תנ"ך ותושב"ע  ,פרק יומי

 תורה הממש מרגש לראות את התנועה המדהימה של לימוד . וללימוד נוסף בערב בבתי המחנכים ובבית המדרש

 



 

סקת בשורש העשייה עור תלמידים יבחרו ויצטרפו ללמידה החשוב לנו שכמה שיות גאולה! .מתוך רצון ושמחה

תדברו עם הנער על  ,ההורים ,נשמח שגם אתם .ברור לנו שהחוסן והעצמה שלנו נבנים בבית המדרש והקיום שלנו.

  .סדר יומו ועל החשיבות בלימוד התורה

. זה יוסיף לחיבור החשוב לבנים וגם לבית נשמח מאוד בהגעה של הורים ללימוד עם בנים בבית המדרשבנוסף, 

 שלנו. בשעה טובה הגיע ריהוט חדש לבית המדרש המאפשר לכל אחד לקבוע את מקומו.המדרש 

 
התחדשנו עם כמה מורים שנוספו השנה לצוות  .עם שורת מורים מקצועיים ומסורים ,החלו בעוז לימודי התיכון

ן גדול ומשיחות עם צוות ותלמידים אני חש שהמסר שהלימודים ממוקדים ומרוכזים אך דורשים השקעה ורצו

 עובר ונוכח.

 

שלנו אנחנו נמצאים כיום במחסור של אנשי צוות הדרכה, ומבחינתנו כצוות שם נמצא פער שאנחנו  בפנימייה

 .(שנשמח שתעזרו בהפצתה מצורפת מודעהממשיכים בניסיון של גיוס מדריכים ) .מודעים לו ועובדים עליו

בנוסף  מדריכים, ערב בבית המחנך או לימוד בבית המדרש,ז פנימייה עם פעילות מדריך או שמיניסטים "קיים לו

 .חוגי הפנימייהגם ובשבוע הבא ייפתחו  אולם ספורט, מגרש כדורעף ומתחמי כיתות לשיח קיימים גם

 

 מה עוד קורה כאן?

בכל יום חמישי יש מפגש משמעותי של כל התלמידים  .1

איפה  - למשל, עוסק בסוגיות ליבה שלנוהוהצוות 

בתוך קבוצה החקלאית האחריות האישית שלי בעבודה 

בגולן ? מה הקשר הפנימי של רגבים כל כך גדולה

מגיע כשכר על עבודת ההכסף האם לתורה ומצוות? 

רגבים בגולן צריכים על מה חשוב או לא? התלמידים 

  וציא אותו?לה

מסתיימים בניגון משותף, אני רואה במפגשים הללו, ה

י ושיח שבו התלמידים מרגישים שותפים מפגש משמעות

 ונשמעים במוסד החינוכי שבו הם צומחים.

 



 

 

המפגש עם התלמידים היה  ."ביקור בית"לנו בוגריבגולן בשבוע שעבר הגיעו לרגבים  מפגש בוגרים. .2

 משמעותי ונתן פרספקטיבה קצת יותר ארוכה ומשמעותית לתלמידים וגם לנו כצוות.

 

 

 

בתחום ההלכה עוסקת בדילמות סדרת שיעורים ה נפתח השבוע: ישי סמואלשיעור שמיטה עם הרב  .3

 ן אנחנו נתקלים בשטח.שבהבשמיטה 

 

 בלייציאה מרגבים ו: תספורות שונות ומשונות, תופעות של עישון ןסוגיות נוספות שאנחנו עוסקים בה .4

 העל שמירת האווירחלק מההורים והמסר שלנו הוא החשיבות עם פגשתי נסביב סוגיות אלו כבר . אישור

 תלמידים וצוות.  –מתוך שותפות שלנו בגולן המיוחדת ברגבים 

 

 קשייםתלמידים וכמובן מתמודדים באומץ ובשמחה עם הלסיכום, אנחנו זוכים להרבה מאור פנים ושמחה של 

 חות העולם שאנחנו נמצאים בתוכו.ואתגרים של גיל ההתבגרות ורו

עם אלדד היועץ ואיתי בכל נושא שאתם חשים צורך לקדם או  ,נכיםהמח נשמח על קשר שלכם, ההורים, עם

  .לעורר

 

 ,בברכת "משיב הרוח ומוריד הגשם"

 שתהיה לנו שבת שלום,

 ישי ירון

050-2284550 

 

 


